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Mais de 200 mil bolsas no Rio para iniciar faculdade no segundo semestre de 2019
Clique aqui para ver a notícia no site

Com acentuada expansão desde de 2010, a rede privada de educação possui 75% dos matriculados e,
mesmo assim, tem vagas excedentes. Segundo o último Censo da Educação Superior, a ociosidade nas
faculdades particulares brasileiras ficou acima de 50%. Por isso, o setor tem aumentado a oferta de
descontos nas mensalidades para atrair estudantes. O programa Quero Bolsa disponibiliza cerca de 2
milhões de bolsas de estudo em todo país para o segundo semestre de 2019. Só no Estado do Rio, são
mais de 213 mil oportunidades, com abatimentos de até 78%. O diretor de Relações Institucionais do
Quero Bolsa, Marcelo Lima, acredita que o contigenciamento de gastos nas universidades e institutos
federais irá impactar na capacidade destas instituições de receber novos alunos: — O setor público é
responsável por cerca de 25% do total de alunos matriculados no ensino superior. O contingente de
alunos que não conseguirem ingressar nas universidades federais terão que recorrer às instituições
privadas.Muitos estudantes já entenderam o benefício de antecipar a matrícula para garantir um valor
mais atraente nas mensalidades. Este é o momento ideal para o interessado buscar sua vaga com maior
desconto, antes do período de alta de matrículas. A plataforma já tem reunida em seu site, para o
segundo semestre de 2019, bolsas de estudo, válidas até o fim do curso, de oportunidades para quase
todas as áreas de graduação e pós-graduação nas modalidades presencial e Educação a Distância.
Maiara de Vasconcelos Rodrigues, de 31 anos, por exemplo, conseguiu uma bolsa de 46% no portal para
cursar Educação Física, sua primeira graguação, na Estácio. — Sou lojista e estou querendo mudar de
profissão. Escolhi uma carreira que gosto e não pensei em remuneração — contou. Diversas instituições
particulares oferecem, também, descontos diretamente para os alunos através de um vestibular próprio. A
Estácio, por exemplo, tem bolsas de até 100% para os melhores colocados no vestibular. Além disso, a
instituição conta com Programa de Parcelamento de Mensalidades, que permite que o aluno pague
metade do valor total do curso enquanto estiver estudando e a outra metade após a formatura. Nos dois
primeiros semestres, o aluno paga 30% do valor das mensalidades; no terceiro semestre, 40%; no
quarto, 50% e, a partir do quinto período, 60%. Os cursos elegíveis estão disponíveis no site da empresa
e não há necessidade de fiador. Desconto de acordo com desempenho A Universidade Veiga de Almeida
(UVA) está com inscrições abertas para seu vestibular tradicional até dia 15 de junho. O candidato que
efetuar a matrícula no mesmo dia da prova receberá uma bolsa adicional na primeira mensalidade. Além
desse benefício, o alunos que efetuarem a matrícula em junho terão 58% de desconto nas mensalidades
durante todo o curso. No caso de segunda graduação e transferência externa, os abatimentos são de até
68%. Entretanto, a manutenção do desconto ao longo da graduação depende do desempenho acadêmico
do aluno. Os preços das mensalidades variam de acordo com o curso, campus e turno. Graduação a
Distância A faculdade Anhanguera oferece uma vasta gama de cursos de todas as áreas — Humanas,
Saúde e Exatas — na modalidade a distância. Em São João de Meriti, por exemplo, são ofertadas vagas
EAD em Enfermagem, Nutrição, Fisioterapia, Educação Física, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica,
Engenharia Elétrica, Serviço Social, Pedagogia, História, Administração, Ciências Contábeis, Recursos
Humanos, Marketing, Logística. Enquanto em Nova Iguaçu, é possível cursar Engenharia Mecânica,
Engenharia Civil, Engenharia Elétrica e cursos na área da saúde. Entretanto, se o aluno preferir cursos
presenciais, pode escolher a unidade de Niterói, localizada no Centro da cidade. O vestibular geral ocorre
dias 13 e 15 de junho, às 14h, com inscrição feita pelo site vestibulares.com.br. As provas também podem
ser agendadas na unidade diariamente. Não há taxa de inscrição. Estudar e ainda melhorar o inglês A
Fundação Getulio Vargas (FGV) oferece, de forma pioneira, um curso de graduação em Administração
totalmente na língua inglesa em São Paulo. No Rio, a grade é composta incluindo seis a oito disciplinas no
idioma. Há formação de uma turma por semestre, mediante um número mínimo de interessados. As
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inscrições acontecem via ENEM e ou por meio de processos seletivos internacionais — IB, ABITUR, SAT
e BAC — , no site fgv.br/vestibular, terminando no dia 30 de maio, às 18h. A taxa pelo Enem é de R$ 50
no vestibular da FGV EAESP e R$ 25 para FGV EBAPE, no RJ. Já quem for disputar uma vaga nos
processos seletivos internacionais paga a taxa de R$150. Caso o candidato queira participar de ambos os
processos, será necessário pagar as duas inscrições. As provas objetivas e discursivas acontecerão no
dia 2 de junho e o resultado, no dia 14. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail
vestibular@fgv.br. Maior qualificação, mais alto é o salário Os mais escolarizados formam o grupo com a
menor taxa de desemprego. Um estudo publicado pelo Ipea em dezembro do ano passado apontou que
um maior nível de instrução melhora não só a inserção, como também a permanência no mercado de
trabalho. O pesquisador e diretor do FGV Social Marcelo Neri acrescenta que, na visão de longo prazo, o
retorno para quem estudou até ensino médio, isto é, o ganho de salário para cada ano de estudo, caiu
54% em 18 anos: — Fazer Ensino Superior se tornou ainda mais importante nos últimos 18 anos, porque
quem para no Ensino Médio se diferencia pouco. Você tem um gasto com a educação e um consequente
aumento de salário. Na média, retorno da educação para cada ano de estudo adicional é 15%.
Entretanto, Neri ressalta que há disparidades. Enquanto quem estuda de zero a quatro anos, tem
aumento de 8% ao ano; no nível superior, o salário aumenta 21% por ano estudado. — Existe uma
característica no Brasil: quanto mais o indivíduo estuda, maior o salto de salário, de ocupação, de
formalidade, ou seja, maiores as chances de ter um emprego com carteira assinada — disse. Algumas
carreiras, no entanto, têm perspectivas melhores que outras. Visando classificar os cursos através dos
critérios salário, ocupação, formalidade e jornada de trabalho, a FGV Social elaborou uma lista com base
em dados do censo demográfico. Medicina ficou em primeiro lugar, com maiores salário e chance de
ocupação, quinta maior de cobertura previdenciária e 41º jornada mais longa. Já entre as piores
profissões, aparece Educação Física, em 46º lugar. O ranking completo pode ser conferido abaixo:
Aprimorar inglês na faculdade A Fundação Getulio Vargas (FGV) oferece, de forma pioneira, um curso de
graduação em Administração totalmente na língua inglesa em São Paulo. No Rio, a grade é composta
incluindo seis a oito disciplinas no idioma. Há formação de uma turma por semestre, mediante um número
mínimo de interessados. As inscrições acontecem via ENEM e ou por meio de processos seletivos
internacionais — IB, ABITUR, SAT e BAC — , no site fgv.br/vestibular, terminando no dia 30 de maio, às
18h. A taxa pelo Enem é de R$ 50 no vestibular da FGV EAESP e R$ 25 para FGV EBAPE, no RJ. Já
quem for disputar uma vaga nos processos seletivos internacionais paga a taxa de R$150. Caso o
candidato queira participar de ambos os processos, será necessário pagar as duas inscrições. As provas
objetivas e discursivas acontecerão no dia 2 de junho e o resultado, no dia 14. Mais informações podem
ser obtidas pelo e-mail vestibular@fgv.br.
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